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DOC.10 

De: 
Enviat: 
Pera: 
A/e: 
.Tema: 

Fitxers adjunts: 

Roden Cuixart, Jordi 
dilluns, 21 / de juny/ 2021 09:47 
Ramos lbos, Isabel 
Garcia Macarro, Cristina; Marin Dios; Susana; Publicacions al DOGC. Educació 
Re: SIG21 EDU0963 Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de 
Catalunya 
S_Memoria general del projecte de Llei_revisadaSPE.pdf; 6_Memòria d'avaluació 
d'impacte_revisadaSPE.pdf; .Memòria de valoració IJP i AOGsignat SPE.pdf; 11 
_alleicec_20210211 _composicio.docx 

Bon dia Isabel, . 
adjunto les tres memòries signades per la Secretària de polítiques educatives i el text de l'avantprojecte de 
llei. . 

Cordialment, 

Jordi Rodon Cuixart 

Secretari 
Consell Escolar de Catalunya 
Departament. d'Educació 

El 17 juny 2021, a les 12.1 O, Ramos Ibos, Isabel > va escriure: 

Bon dia, 

Atès que el projecte ha iniciat la tramitació a l'Oficina del Govern s'ha emès l'informe jurídic 
preliminar que us trametem adjunt per a la vostra valoració en tant que fa aportacions de 
contingut i en relació amb l'expedient. 

També us trametem els textos de les memòries amb alguns dels canvis proposats per tal de 
facilitar la tasca. 

Així mateix, tot seguit es transcriu el correu de l'Oficina del Govern per tal que valoreu les 
aportacions que s'hi efectuen . 

. Us trametem també el text de l' Avan,tprojecte en tràmit sobre el que cal treballar. 

Per continuar la tramitació ens caldrà rebre: 

La nova versió, si escau. 
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La memòria de les observacions i al·legacions presentades amb la valoració de l'informe 
Jurídic preliminar i les observaçions de l'Oficina del Govern, signada. Aquest document 
s'anirà completant al llarg de la tramitació amb la valoració de tots els tràmits. 

Les noves memòries signades. 

En principi esperem que la iniciativa es presenti al Consell Tècnic del proper dimarts, en 
aquest sentit és convenient que en CT es presenti. el projecte amb totes les actualitzacions i 
a aquest efecte ens caldria la versió el dilluns a primera hora, així com l'expedient. 

De: Bústia Observacions Oficina Govern 

Enviat: dijous, 17 de juny de 202110:55 
Per a: Marín Dios, Susana  
A/e: Uceira de Pablo, Alícia  
Tema: SIG21EDU0963 Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de 
Catalunya 

Bon dia, 

Per indicació de la directora de l'Oficina del Govern, us trametem unes observacions a 
l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya, SIG21 EDU0963, 
per tal que les considereu. 

Ben cordialment, 
Oficina del Govern 

Observacions 

1. Exposició de motius. 

Tenint en compte que l'article 36.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern, disposa que "Els avantprojectes de llei han de 
contenir una exposició de motius", convindria substituir el títol '.'Preàmbul" per "Exposició 
de motius". 

S'assenyala al paràgraf segon de l'exposició de motius que "La Llei 12/2009, de 1 O de 
juliol, d'ed_ucació regula a l'article 171.1 el Consell Escolar de Catalunya (CEC), ... ". 

Tenint en compte que no s'empra, en endavant, l'acrònim, us suggerim d'ometre'l. 

Al paràgraf tercer de l'exposició de motius s'esmenta per segona vegada en el text de la 
iniciativa la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, de forma completa. 

Més endavant; també al paràgraf setè, per tercera. 

De conformitat amb el Manual d'elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya, 
quan una norma s'esmenta per segona o successives vegades, no cal repetir de forma 
completa la disposició de què es tracta, i es pot utilitzar simplement el títol de la disposició, 
si no és llarg, o totes les altres dades excloent-ne el títol. 
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Amb caràcter genera'l, us agrairem que 'repro!duïU-J~I JJVilt ee les noríl]~~: l~~,.¡t!~1D9.le 
s'esmenten a l'exposició de motius, d'acord amb~a f~va0reaacció lit~.':.?.Le.1:!.fü~ada2)_Di~ri 
Oficial, en els termes següents: •• · 

Llei 12/2009, deL 1 O de juliol, d'educació 

Llei 26/2010, de! 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les adrnlnistraclons 
públiques de Catalunya 

Llei 17/2015, de! 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 

Us proposem de completar l'Exposició de motius amb la referència als principis de beina 
regulació continguts en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 62 de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

En l'exercici de la iniciativa legislativa, les administracions públiques han d'actuar d'acord 
amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència, i eficiència; i en l'Exposició de motius hauria de quedar justificada la seva 
adequació als principis esmentats. 

2. Articulat 

- Article 1. 
Convindria ometre 1'1 que antecedeix el text del precepte, tenint en compte que té un 
apartat únic. 

- Article 2. 
A l'article 2.2 de la iniciativa s'estableix que: 

"2. En conjunt, cada sector de representació tindrà una tercera part .de vocals del 
Consell, amb un màxim de 20 vocals per sector, en atenció a la distribució següent: 

a) Administracions públiques: 
1. Presidents i presidentes dels consells escolars territorials: 1 O vocals 
2. Administració educativa de la Generalitat: 3 vocals 
3. Administració local: 4 vocals 
4. Direccions dels centres públics: 3 vocals. 
5. Atenció social a la infància, l'adolescència i la joventut: 1 vocal. 

b) Comunitat escolar: 
1. Famílies: 5 vocals 
2. Alumnes: 3 vocals 
3. Personal docent: 4 vocals 

· 4. Titulars de centres privats: 3 vocals. 
5. Personal d'administració i serveis: 2 vocals 
6. Personal de lleure educatiu: 2 vocals 
7. Altres professionals d'atenció educativa: 1 vocal. 

c) Comunitat educativa: 
1. Personalitats de prestigi reconegut: 3 vocals. 
2. Universitats: 2 vocals. 
3. Agents socials: 4 vocals 
4. Àmbit del lleure: 4 vocals 
5. Institucions amb tradició en-l'àmbit educatiu i cultural: 3 vocals. 
6. lnstltucions de renovació pedagògica i millora de la professió docent: 3 vocals 
7. Consells d'infància, adolescència i joventut: 2 vocals". 

, 
Es constata que el sector b) sumaria 20 vocals però 

0

1' a) i el c) en sumarien 21 cadascun. 
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·- Article 3. L. ···---· .. ·-~-- .. ~--~~---~,.·--·---·----.i 
En dibuixar l'estructura del Consell d'Educació de Catalunya, l'article ·3.c) parla dels 
"membres" i, mes endavant, l'article 5, que desenvolupa aquest punt, de "vocals". 

Convindria homogeneïtzar els termes. 

-Article 4. 
L'article 4.h) de la iniciativa atribueix a la presidència la funció de convocar i presidir la 
Comissió Permanent. 

Tot i que l'article 8.1, intitulat Organització i funcionament, preveu que "El Consell 
d'Educació de Catalunya funciona en ple i en comissions, d'acord amb les normes 
d'organització i funcionament que aprova el Ple del Consell", per raons de seguretat 
jurídica i per coherència amb la resta del text; us suggerim de concretar que hi haurà una 
Comissió Permanent. 

- Article 4. 
L'article 4.k) de la iniciativa atribueix a la presidència la funció de "Sol·licitar del 

Departament d'Educació els mitjans materials· i personals suficients per complir 
adequadament les funcions del Consell". 

Us suggerim d'.identificar-lo com "departament competentment en matèria d'educació", en 
la línia de la resta de la iniciativa, que parla del "conseller o consellera competent en 
matèria d'educació". 1 

- Article 4. 
Convindria revisar la divisió per lletres de l'article 4, tenint en compte que la lletra n) no té 
contingut propi. 

- Article 5. 
De conformitat amb els apartats 1 i 7 de l'article 5: 

"1. Els vocals del Consell d'Educació de Catalunya i, si és el cas, els seus suplents 
són nomenats per resolució del conseller o consellera competent en matèria 
d'educació a proposta de les respectives organitzacions i entitats o dels òrgans o 
organismes administratius representats". 

( ... ) 

7. Els organismes, entitats i organitzacions amb dret a proposar el nomenament dels 
vocals titulars també poden designar-ne els suplents, que els substitueixen en els 
casos d'absència, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada". 

. . 
Us suggerim que valoreu si el règim de l'apartat 7 del precepte ja es trobaria previst a 
l'apartat 1 i, per tant, es podria ometre. · 

-Article 6. 
L'article 6 de la iniciativa té dos apartats 2. 

Convindria revisar-ho. 

: Article 6. 
L'article 6.3 estableix: 

"2. Sota la direcció i la supervisió del secretari o secretària del Consell hi ha una 
Secretaria que és l'òrqan tècnic i administratiu de caràcter permanent d'aquest 
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organisme i s'integra dins el Departament corresponent, el qual l'ha de dotar dels 
mitjans personals i materials suficients per complir adequadament les seves funcions. 
El personal de la Secretaria no forma part del Consell". 

Per tal de no induir a confusió amb la Secretaria del Consell d'Educació de Catalunya, al· 
nom d'aquesta nova Secretaria se li podria incorporar un incís per diferenciar-la, com per 
exemple "tècnica". 

3. Disposicions. 

La iniciativa conté una disposició addicional, una disposició final i una disposició 
transitòria. · 

L'ordre hauria de ser: addicional, transitòria i final. 

Convindria revisar-ho, 

Disposició transitòria. 
De conformitat amb la disposició transitòria de la iniciativa, "Mentre no es constitueixi el 
nou Consell d'Educació de Catalunya de la forma que s'establirà en el decret de 
desplegament, aquest organisme pot actuar amb la representació que el constitueix 
actualment". ' 

Us proposem que valoreu si, en comptes de fer referència a la composició actual del 
Consell, convindria fer-la a la fórmula de composició actual del Consell, per salvaguardar 
els eventuals canvis de composició que es puguin produir en aquest temps. · 

4. L'article 171.6 de la Llei d'educació determina que "La composició del Consell Escolar de 
Catalunya s'ha d'establir per llei. Els membres del Consell han d'ésser nomenats pel 
Govern". 

Aquesta última previsió no es troba recollida en el text de la iniciativa. 

' Per raons de coherència i d'unitat material de regulació, us suggerim que valoreu si seria · 
convenient incloure-la, tenint en compte quin és l'objecte de la iniciativa. 

5. Convindria dur a terme una revisió lingüística del text de la iniciativa. 

<8 _UP_ A V ANTPROJECTE. pdf-><5 _ Memòria general del projecte de 
Llei_revisada.docx><6 _ Memòria d'avaluació 
d'impacte _ievisada.docx><l 1 _ alleicec _ 20210211 _ composicio.docx> 
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